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BARIŞ TALEBİ YARGILANAMAZ! TABİP ODASI SUSTURULAMAZ!
Değerli basın emekçileri,
Dünyanın ilk hekimi, “ah” diyene elini uzatan kişi olarak kabul edilir. Yardıma, şifaya, tedaviye
ihtiyaç duyana el uzatmak mesleğin ilk koşuludur. Hekimler olarak yeminimiz yaşatmak
üzerinedir. Hiçbir baskı, hiçbir yasak bu yeminimizin önüne geçemez.
Bu yüzden; depremde, sel felaketlerinde, bombalı katliamlar sonrasında, Gezi sürecinde
yardıma ihtiyacı olanların yanına tereddütsüz koştuk, koşmaya devam edeceğiz.
Yaşam hakkının kutsallığına inanan bir mesleğin mensupları olarak, savaşa karşı barışı da aynı
inançla koşulsuz savunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlığa giden yol barış ve demokrasiden
geçer. Biliyoruz ki savaş bir halk sağlığı sorunudur.
Yaşadığımız coğrafya savaş ve şiddet politikalarıyla kuşatılmışken, her yeni güne yeni kayıp,
katliam, ölüm haberleriyle başlarken suskun kalmamız mümkün olabilir mi?
Bizler yaşamı savunmaya, yaşatmak için uğraşmaya ve bunun için de barışı, bedeli ne olursa
olsun kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.
Ancak görünen o ki Sağlık Bakanlığı bizim gibi düşünmüyor. Gezi sürecinde acil durumdaki
vatandaşlara sağlık hizmeti verdiğimiz için bakanlıkça açılmış dava halen sürüyorken, bugün
yeni bir utanç davasıyla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı’nın , “İstanbul Tabip Odası Yönetim
Kurulu ve diğer organlarının görevlerine son verilmesi” talebiyle açmış olduğu davanın ilk
duruşması bugün, burada, İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.
4 Eylül 2016 tarihinde emek meslek örgütlerinin çağrısı ile gerçekleşen İstanbul Barış
Mitingi’nde barışa vurgu yapmamız nedeniyle meslek örgütümüz kara bir propagandaya
hedef edilmekte, Sağlık Bakanlığı seçimlerle ele geçiremediği hekim iradesini fırsatçı bir dava
girişimiyle teslim almayı amaçlamaktadır.
Bu dava ile görevden alınması istenen kurul üyeleri, Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası ile
kuruluş ve görevleri düzenlenen Tabip Odası organlarına seçim yolu ile gelmiş hekimlerdir.
Bu yasayla Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları organlarına verilen en temel görev; hekimlik
mesleğinin, meslek ilkelerinin bireylerin sağlık hakkını koruyup gözetecek bir biçimde toplum
ve birey yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak, mesleki deontolojiyi korumaktadır.
Değerli Basın Emekçileri,
Türk Tabipleri Birliği’nin savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğuna dair gerek insan hakları ve
gerek sağlık hakkı bağlamında gerekse akademik bağlamda ortaya koyduğu çalışmalar
dünyaya mal olmuştur. Türk Tabipleri Birliği’nin bu tutumu, 19-22 Ekim 2016 tarihlerinde
Tayvan’da yapılan Dünya Tabipleri Birliği Genel Kurulu’nda dünya hekimleri tarafından tekrar
güçlü bir şekilde dile getirilmiştir.
Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu, en temel insan hakkı olan yaşam hakkına yönelik en
büyük tehdit olduğunu, savaş ve çatışma ortamlarında toplum sağlığından
bahsedemeyeceğimizi güçlü bir biçimde ifade etmekten bir adım geri durmayacağız. Yaşam

ve sağlık hakkı mücadelesinden ancak demokratik bir toplum düzeninde sonuç
alınabileceğinin bilinciyle; emek, demokrasi ve barış mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.
Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, bu sınavı birçok kez ve başarıyla vermiştir;
1985’te idam cezasının kaldırılmasını istemekle suçlanırken, 2001’de insanların “öldürülerek
hayata döndürülmelerine” karşı çıkmakla suçlanırken, 2014’te Gezi Direnişindeki insanların
sağlık hakkını savunmakla suçlanırken ne denli haklı idiysek; bugün yangın yeri haline
getirilmiş ülkemizde barışı talep ederken de o kadar haklıyız. Yineliyoruz; Sağlık Bakanlığı’nın,
evrensel sağlık ve hekimlik ilkelerine, sağlığın, yaşamın korunması hakkına “amaç dışı
faaliyet” adını verip seçilmiş organları demokratiklik esasına aykırı olarak görevden aldırmaya
çalışması kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı’nı; bu antidemokratik müdahalelerini geri
çekmeye, toplum sağlığını korumaya, yaşam hakkını öncelemeye, hekimlerin ayrım
yapmadan bütün insanlara insanca sağlık hizmeti verebilecekleri çalışma koşullarını ve barış
ortamını sağlamak için çaba göstermeye davet ediyoruz. Bizler, savaşı, her türlü şiddet ve
çatışmaları ülkemizden ve tüm dünyadan silene dek “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur”
haykırışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Savaş çığırtkanlığıyla perçinlenen darbe fırsatçılığına
boyun eğmeyecek, binlerce hekimin tercihiyle ortaya konan hekim iradesini ve mücadelesini
Sağlık Bakanlığı ve Hükümet emrine teslim etmeyeceğiz.
Barışın ve gerçek demokrasinin tesis edildiği güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz.
İSTANBUL TABİP ODASI

